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PLANO DE TRABALHO 2022 
 
SUMÁRIO 
 
1. APRESENTAÇÃO 
2. ÁREAS PROGRAMÁTICAS 
3. OBJETIVOS 
4. CRONOGRAMA 
 
1. Apresentação 
 
A atual Diretoria do CoreconPR, atendendo a solicitação de 
apresentação de plano de trabalho para o exercício de 2022 pretende 
dar prosseguimento ao projeto de valorização da profissão do 
economista. Neste sentido, visa atualizar e melhor conhecer os novos 
campos relacionados às atividades dos economistas e o mercado de 
trabalho, alicerçada nos princípios da valorização, no pluralismo 
das ideias e na responsabilidade social. 
 
 
2. Áreas Programáticas 
 
Dando continuidade às ações já realizadas e ouvindo os Delegados 
Regionais, os Conselheiros, os Economistas e os Colaboradores, o 
presente Plano de Trabalho pretende desenvolver ações, de forma 
sinérgica, em um conjunto de áreas assim definidas: 
 
1. Valorização da profissão do economista; 
2. Formação e Mercado de Trabalho; 
3. Parcerias Institucionais; 
4. Interiorização; 
5. Discussão da Economia; 
6. Eventos voltados aos profissionais registrados e estudantes de 

Ciências Econômicas; 
7. Relacionamento com Instituições de ensino e estudantes de 

Economia; 
8. Divulgação das realizações do CoreconPR; 
9. Aumento da base dos profissionais e estudantes registrados; 
10. Fiscalização do exercício ilegal da Profissão; 
11. Cobrança e recuperação de créditos vencidos; 
12. Administrativo; 
13. Continuidade no trabalho do Comitê de Olho na Transparência. 
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3. Objetivos das áreas. 
 
1. Valorização da profissão do economista. 
 
Resgatar o orgulho da profissão. 
A grande difusão dos conceitos econômicos entre as mais diversas 
áreas de conhecimento vem promovendo conflitos entre profissões com, 
em muitas oportunidades, invasão nas prerrogativas profissionais. A 
interdisciplinaridade das ações dos profissionais vem restringindo 
espaços no qual o profissional economista detinha total domínio 
apresentando, assim, novos e importantes desafios à profissão. Neste 
contexto, a responsabilidade social e a postura ética aliada à 
competência técnica são condições necessárias para o bom desempenho 
e conseqüente valorização da profissão. Dentro deste cenário, o 
CoreconPR irá intensificar as ações perante a população, buscando a 
valorização e a conscientização da sociedade sobre a importância e a 
necessidade do economista dentro das atividades atinentes à nossa 
profissão.  
 
Fortalecer junto à sociedade o conceito de que o Economista é um 
profissional necessário e importante para o desenvolvimento do 
Brasil, resgatando o orgulho da profissão. 
 
Dar continuidade às políticas de representação do profissional 
Perito Econômico, junto ao TJ/PR. 
 
Eventos Relacionados: 

 Participação em todas as mídias possíveis para mostrar a 
importância do economista para a sociedade; 

 Disponibilização e Apresentação do vídeo institucional do 
CoreconPR em eventos não organizados pelo Conselho; 

 EnTENDA de ECONOMIA e atividades correlatas ao Dia do 
Economista; 

 Apresentar as conquistas obtidas através do trabalho efetuado 
pela fiscalização e procuradoria jurídica; 

 Fomentar grupos de discussão e emissão de opinião 
(apartidária), sempre que houver necessidade de posicionamento 
do CoreconPR aos temas relevantes; 

 Campanhas institucionais como Dia da Mulher, maio Amarelo, 
outubro Rosa, novembro Azul; 

 Valorizar a Mulher Economista através de ações do Grupo de 
Trabalho -GT Mulher. 

 
2. Formação e Mercado de Trabalho. 
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No cenário de um mercado de trabalho cada vez mais exigente e 
diversificado, é preciso ressaltar a importância da qualificação 
profissional do economista e do seu papel perante a sociedade, e por 
isso o CoreconPR buscará intensificar parcerias com entidades nas 
diversas áreas do conhecimento que possibilitem o acesso à 
qualificação e ao aperfeiçoamento profissional. Uma de suas 
prioridades é identificar e estimular o debate sobre uma formação 
mais pluralista, como forma de abrir novas frentes de trabalho. Dar 
visibilidade a mulher economista, projeto oriundo do Cofecon. Neste 
sentido, será proposta e incentivada a realização de painéis, 
palestras e cursos buscando aperfeiçoamento e especializações de 
conformidade com as expectativas do mercado. Desenvolver estudos e 
pesquisas ao mercado de trabalho do economista. 
 
Estreitar relacionamento com órgãos públicos, empresas privadas e 
profissionais de RH, conscientizando-os da importância e relevância 
do profissional Economista, objetivando maior abertura de postos de 
trabalho. 

Incentivar e divulgar trabalhos de destaque de profissionais 
economistas, promovendo e valorizando o profissional e a profissão. 
 
Incentivar e apoiar ações para inserção do Economista em novos 
mercados como perícias, mediação e arbitragem, recuperação judicial, 
inteligência de mercado, economia criativa e solidária. 
 
Apoiar o projeto piloto de implantação de Câmaras de Mediação e 
Arbitragem nos Corecons, assegurando um mercado de trabalho efetivo 
para o Economista. 
 
Incrementar a oferta de cursos de qualificações específicas aos 
economistas e estudantes de economia.  
 
Desenvolver um programa de produção de vídeos e mensagens 
direcionadas aos empresários em geral, sobre as competências do 
economista e das vantagens de contar com esse profissional na em 
suas empresas e negócios. 
 
Dar continuidade no procedimento iniciado em 2021, de atualização do guia 
de profissionais e empresas. 

Eventos Relacionados: 
 Convênios com instituições de Ensino e Pesquisa; 
 Cursos e palestras – Mercado de Trabalho, Consultoria 

Empresarial, Perícia Econômica Financeira, Mediação e 
Arbitragem, Preparatório para o Exame da ANPEC entre outros; 
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 Disponibilizar, incentivar e regulamentar o uso das 
instalações, incluindo o novo coworking, em favor dos 
Economistas na sede do CoreconPR; 

 Divulgação do DEBATE DE ECONOMIA – Cenários da conjuntura 
econômica para os próximos anos; 

 XXVI Encontro de Economistas da Região Sul – ENESUL, apoiar a 
realização pelo Corecon-SC; 

 Fomentar junto ao Legislativo Municipal o monitoramento e 
regulamentação nas leis orgânicas dos municípios, a cobrança, 
nos Editais, de vagas em postos de trabalho exclusivos da 
profissão do economista; 

 Campanha Mulher economista, grupo de trabalho formado pelas 
conselheiras do CoreconPR; 

 Estabelecer uma parceria entre o CoreconPR e o Cofecon 
implantar Câmaras de Mediação e Arbitragem, buscando assegurar 
um mercado de trabalho efetivo para o economista; 

 Aumentar a acessibilidade dos economistas a cursos e seminários 
através da implementação de transmissão online; 

 Elaborar uma pesquisa junto aos Economistas paranaenses para 
levantar o perfil socioeconômico, profissional, área de atuação 
e necessidades de cursos; 

 Apoiar o Economista no desenvolvimento pessoal e profissional 
através de ofertas de cursos de caráter prático e 
profissionalizante na capital e no interior. 

 
 
3. Parcerias Institucionais. 
 
Manter e ampliar a integração do CoreconPR com entidades que 
possibilitem a valorização e melhor divulgação da profissão. 
 
Eventos Relacionados: 
 
Cursos de capacitação profissional em parceria estabelecida com o 
SINDECON-PR em apoio institucional e divulgação nas plataformas do 
CoreconPR.  
 
Aprimorar o relacionamento com o SINDECON-PR, visando a melhor 
prestação de serviços aos Economistas e ampliando o rol de cursos 
oferecidos através da parceria das duas entidades. 
 
Realizar/ampliar convênios com a FIEP, FAEP, OCEPAR, FECOMÉRCIO, 
SEBRAE, BRDE, Fomento Paraná, Associação Comercial do Paraná, 
Governo Estadual e Municipal, Cofecon e Conselhos Regionais e outras 
entidades de classe. 
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Divulgação do Comitê de Olho na Transparência e a atuação do 
CoreconPR nos trabalhos realizados. 
 
Participação e Divulgação do Fórum dos Conselhos Profissionais. 
 
Continuar a parceria com os Conselhos co-irmãos visando maior 
fortalecimento da classe e valorização do profissional. 
 
Retomar as visitas técnicas à sede do CoreconPR com representantes 
do Conselho e acadêmicos do último ano do curso de Economia, com 
intuito de aproximar os futuros Economistas do Conselho. 
 
 
4. Interiorização. 
 
Fortalecer a presença do CoreconPR no interior do estado e apoiar os 
Economistas do interior  
 
Levar para o interior em parceria com a IES os cursos de arbitragem, 
perícia, projetos de inovação, entre outros. 
 
Levar palestras sobre temas voltados à profissão do economista, 
mercado de trabalho, planejamento estratégico, aproximação e 
inserção da mulher acadêmica na profissão da economista e no GT 
Mulher Economista do CoreconPR. 
 
Fortalecer e ampliar o Grupo de Trabalho das Mulheres economistas no 
interior. 
 
Aprofundar o trabalho de apoio e orientação aos Delegados de cada Regional 
a fim de estreitar o relacionamento do CoreconPR com os economistas e 
estudantes de economia. 
 
5. Discussão da Economia. 
 
Em 2022 o CoreconPR pretende dar continuidade às reuniões: 
“Discutindo Economia”, onde temas da conjuntura econômica brasileira 
e paranaense serão tratados, bem como suas interfaces com a Economia 
mundial, buscando assim, intensificar os conhecimentos dos próprios 
economistas e da sociedade como um todo. Ampliando a formação e o 
mercado de trabalho do economista. 
 
Incentivar a discussão e emissão de opinião da plenária do CoreconPR 
sempre que houver necessidade de posicionamento da classe sobre 
questões pertinentes à economia. 
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6. Eventos voltados aos profissionais registrados e estudantes de 
Ciências Econômicas. 
 
Aqui estão apresentados os principais eventos que serão realizados 
e/ou contarão com a participação do CoreconPR. Com apoio 
institucional e patrocínios das principais organizações do Paraná. 
 
Apoiar o CoreconSC na realização do XXVI ENESUL como atividades 
complementares e curriculares.  
 
6.1.  10º Torneio Paranaense de Economia.  
 
Retomar a 10º edição do Torneio Paranaense de Economia que tem como 
principal objetivo aproximar e estreitar os laços entre os 
estudantes de Economia com sua entidade maior de representação no 
Estado do Paraná, bem como estimular a prática, o desempenho e a 
solidez teórica dos acadêmicos das respectivas instituições de 
ensino, a dupla vencedora automaticamente credencia-se a participar 
da Gincana Nacional de Economia a ser realizada na Paraíba, junto 
com o SINCE.  
  
6.2. Dia do Economista (13 de agosto). 
 
Tanto na data quanto durante a semana, realizam-se, anualmente 
atividades na Capital e no interior, através das Delegacias 
Regionais, com vistas a valorizar a imagem do economista e divulgar 
a profissão, com discussões de temas relevantes no âmbito regional e 
nacional. Neste dia é realizado o EnTenda de Economia e eventos 
alusivos com a participação do CoreconPR Acadêmico, além de 
distribuição de cartilhas para a população.  
 
6.3. 32º Prêmio Paraná de Economia.  
 
Consiste na premiação dos três melhores trabalhos de conclusão dos 
cursos de Ciências Econômicas do Estado, em duas categorias; com 
vistas a incentivar pesquisas de fomento. O Prêmio nas duas 
modalidades obedece a normas e procedimentos estabelecidos em 
regulamento próprio, e o primeiro colocado na modalidade Monografias 
é automaticamente inscrito pelo CoreconPR ao Prêmio Brasil de 
Economia 2023. 
 
Dinamizar ainda mais a realização e o fortalecimento do Prêmio PR, 
como uma das boas vitrines de visibilidade do CoreconPR à comunidade 
acadêmica e como incentivo aos recém Bacharéis a efetuar o seu 
registro profissional.  
 
6.4. XXVI ENESUL – Encontro de Economistas da Região Sul. 
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O Encontro Paranaense de Economistas da Região Sul tem como objetivo 
debater, em conjunto com os Conselhos Regionais do Sul do Brasil, 
com professores universitários, o mercado de trabalho, o conteúdo 
programático do currículo do Curso de Economia e outros temas 
relacionados. A edição de 2022 será de responsabilidade do Corecon-
SC. 
 
Apoiar o Corecon-SC na realização do evento. 
 
6.5.  75º EPECO – Encontro Paranaense de Economistas e Estudantes de 
Economia. 
 
O Encontro Paranaense de Economistas e Estudantes de Economia tem 
como objetivo debater, em conjunto com professores universitários, o 
mercado de trabalho, o conteúdo programático do currículo do Curso 
de Economia e outros temas relacionados.  
 
6.6. Seleção de Artigos para o Livro “A Economia Brasileira por 
Economistas Paranaenses – Volume 3”  
 
Seleção de artigos para o livro “A Economia Brasileira por 
Economistas Paranaenses”, seleção de textos originais e inéditos, 
escritos por economistas paranaenses, que tratem de temáticas 
referentes à Economia Brasileira Contemporânea. 

 
 
7. Relacionamento com Instituições de Ensino e Estudantes de 
Economia. 
 
Em 2022 pretendem-se desenvolver ações conjuntas entre o CoreconPR, 
às instituições de ensino e os diretórios acadêmicos, com vistas a 
divulgar a profissão de economista. Também, disponibilizar 
informações com vistas à sua inserção no mercado de trabalho, bem 
como promover ações visando à atualização e o aperfeiçoamento 
profissional. 
 
Aprimorar o relacionamento com as IES, incentivando e auxiliando nas 
discussões que visem aprimorar a melhoria contínua dos currículos 
dos cursos, promover a participação do Conselho nas atividades 
promovidas pelas IES. 
 
Estreitar relacionamento com escolas de Ensino Médio fomentando a 
demanda por cursos de Economia nas IES. 
 
Realizar pesquisa junto aos egressos dos cursos de economia do 
estado, com a finalidade de auxilia-los na busca do mercado de 
trabalho do profissional economista. 
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Aprofundar o relacionamento do CoreconPR com as IES do Estado, 
através de reuniões periódicas e contato direto com os coordenadores 
de curso de Economia.  
 
Avançar na divulgação e no estímulo à adesão dos estudantes ao 
Registro Estudantil, como forma de incentivo ao futuro registro do 
profissional no CoreconPR.  
 
Dar continuidade ao apoio institucional aos eventos de economia 
promovidos pelas IES, através da ampliação de divulgação pelas 
mídias do CoreconPR e de suporte na busca de conferencistas.  
 
Desenvolver um programa de produção e divulgação de vídeos e 
mensagens, através das mídias próprias, sobre as características do 
curso de Economia e a importância da profissão economista, 
direcionadas a Escolas e estudantes de segundo grau. 
 
 
Eventos Relacionados: 
 

 Convênios com instituições de Ensino e Pesquisa; 
 Curso preparatório para ANPEC; 
 Curso de perícia econômico financeira; 
 Estágio prático aos Peritos recém-formados nos cursos do 

CoreconPR em entidade parceira com acompanhamento profissional; 
 Curso de mediação e arbitragem; 
 Encontro de Economistas da Região Sul - ENESUL; 
 Continuidade de informação de conteúdo e transparência nas 

redes sociais do CoreconPR; 
 Projeto de Cursos em online; 
 Continuidade ao projeto da Primeira anuidade gratuita aos 

formandos em Economia, confecção da carteira do Economista, 
mediante a Resolução aprovada e suas regras; 

 EnTENDA de ECONOMIA – revisão da Cartilha. 
 
 
 
 

8. Divulgação das realizações do CoreconPR. 
 
Todas as ações, realizações e informações que o CoreconPR promover 
em 2022 terá a maior publicidade possível, através do site, no envio 
de notícias através de mailing e das redes sociais, que o CoreconPR 
estará participando e do Informe CoreconPR na forma eletrônica.  
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Desenvolvimento de aplicativo do CoreconPR para aproximar do 
conselho a nova geração de economistas por meio de uma plataforma 
mais dinâmica nos dispositivos móveis. 
 

 Na forma de informativo eletrônico; 
 Em matérias que o Conselho atue ou que seja relevante à 

profissão; 
 Nas redes Sociais; 
 Aplicativos. 

 
 
9. Aumento da base dos profissionais registrados. 
 
Nesse item todas as ações devem ter a participação de conselheiros, 
delegados e coordenadores de curso. O CoreconPR tem marcado presença 
junto às instituições de ensino superior, proferindo palestras sobre 
diversos temas pertinentes à área de Economia e finanças, perícia 
econômico-financeira, mediação e arbitragem, bem como detalhando o 
mercado e a atual conjuntura. Atualmente esse número ultrapassa seis 
mil alunos matriculados nas 21 (vinte e uma) instituições de ensino 
superior de Economia do Estado (tanto no formato presencial como 
EaD). Nessas oportunidades é ofertada a condição de inscrição destes 
estudantes no Conselho.  
 
Desenvolver um programa de produção de vídeos e mensagens 
direcionadas aos empresários em geral, sobre as competências do 
economista e das vantagens de contar com esse profissional na em 
suas empresas e negócios. 
 
Eventos relacionados: 

 Encontro de Coordenadores; 
 Encontro de Delegados; 
 ENESUL; 
 EPECO; 
 Torneio de Economia; 
 Prêmio Paraná de Economia; 
 Cursos e Palestras com apoio institucional do CoreconPR; 
 GT Mulher Economista; 
 GT Planejamento Estratégico. 

 
 
10. Fiscalização do Exercício da Profissão  
 
Continuidade ao trabalho através de sua fiscalização, atuando 
basicamente em três frentes distintas. 
 



 
 

 

 

Conselho Regional de Economia da 6ª Região/Paraná 
Rua Professora Rosa Saporski, 989 – Mercês - CEP 80.810-120 - Curitiba – PR 
Telefone: (41) 3336-0701 / 98419-4807 whats  E-mail: coreconpr@coreconpr.gov.br  /  www.coreconpr.gov.br  

 

Reforçar a fiscalização em relação às empresas. 
 
Intensificar o trabalho de fiscalização da profissão para manutenção 
e ampliação do mercado de trabalho do Economista nos órgãos públicos 
e na iniciativa privada. 

 
Incrementar a publicização, anualmente, aos economistas registrados, 
dos tipos e volume de trabalhos realizados pela Fiscalização, em 
prol da garantia do campo profissional no mercado de trabalho e da 
defesa da profissão.  
 
Promover o fortalecimento da fiscalização do profissional Economista 
junto aos órgãos governamentais e não governamentais.  
 
10.1. Estudante do curso de Ciências Econômicas  
 
Proferir palestras sobre diversos temas pertinentes à área de 
Economia e finanças, bem como detalhando o mercado e como o 
profissional economista poderá exercer suas atividades. Para estes 
casos a fiscalização do CoreconPR, realizará convite para os 
estudantes realizarem sua inscrição e desta forma estreitar o 
conhecimento com o seu órgão de classe, tomando ciência de cursos de 
atualização ofertados, palestras e as acomodações disponíveis na 
sede.  
 
10.2. Profissional que concluiu curso 
 
Para os formandos esclarecemos sobre a possibilidade de efetivarem o 
registro, considerando que, nesta ocasião, muitos deles ainda não 
receberam seus diplomas, documento obrigatório para o registro 
definitivo. 
 
10.3. Profissional que já está atuando no mercado 
 
O CoreconPR permanece atento à preservação do mercado para o 
profissional, trabalhando junto àqueles que ainda regularizaram seus 
registros, orientando sobre sua necessidade para regular o exercício 
profissional e atuando, quando necessário, através de processo de 
exigência de registro. Nos casos de outros profissionais e empresas 
que estejam atuando na área do economista, iniciando através de 
processo administrativo, solicitação da adequação das atividades e, 
caso não seja atendido podendo atuar como exercício ilegal da 
profissão com competente encaminhamento de denúncia junto ao 
Ministério Público. Acompanhará os setores público e privado nos 
planos de cargos e nas funções que devem ser desenvolvidas por 
economistas, bem como, estará atento aos concursos públicos, 
acompanhando e pleiteando as vagas em que o profissional economista 
pode participar e aquelas que são privativas da categoria. Merece 
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destaque, as empresas que atuam na área do economista e para isso, é 
realizado trabalho minucioso junto aos Cartórios de Títulos e 
Documentos, Junta Comercial do Paraná, Jornais, Internet, entre 
outras fontes de consulta.  
 
 
10.4. Licitações, concursos públicos, atuações 
 
Em 2022 a fiscalização do CoreconPR continuará o trabalho destinando 
esforços quanto aos diversos concursos e editais publicados, sempre 
buscando preservar o campo profissional do economista, como também, 
a continuidade do trabalho junto às diversas varas cíveis, 
trabalhistas e federais, inclusive buscando quadro dos profissionais 
autônomos junto às Prefeituras. Faz parte da fiscalização, 
concentrar esforços junto às empresas do setor privado, considerando 
a forte resistência quanto ao fornecimento de informações. Lembrando 
que sempre estará atuando de maneira intensa junto às empresas 
registradas na JUCEPAR e Cartórios de Títulos e Documentos e em 
outras empresas que possam gerar as informações pertinentes. Além da 
constante vigilância na internet em publicações onde consta serviços 
inerentes a profissão. 
 
 
11. Cobrança 
 
A gestão de 2022 pretende dar continuidade aos trabalhos realizados 
nas gestões anteriores, com a finalidade da diminuir a 
inadimplência, através de ações de cobrança, RECRED, dívida ativa, 
execução fiscal, negativação do CPF/CNPJ e também atuação através de 
protesto em cartório. 
 
 
12. Administrativo 
 
Revitalizar as instalações do CoreconPR a fim de proporcionar maior 
conforto ao Economista quando da oferta de cursos e palestras na 
sede. 
 
Reformas pontuais nas dependências da administração (manutenção 
predial e preventiva). 
 
Viabilidade de Sessões de Trabalho através de vídeo conferência (na 
redução de despesas de deslocamento). 
 
Discutir a implantação de melhores práticas de gestão e promover 
espaços para uma gestão mais participativa no âmbito do Conselho, a 
fim de equilibrar receitas e despesas. 
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Melhorar as instalações do CoreconPR a fim de proporcionar conforto 
aos economistas quando de encontros e oferta de cursos e palestras 
na sede. 
 
Disponibilizar, incentivar e regulamentar o uso das instalações, 
incluindo o coworking, em favor dos Economistas na sede do 
CoreconPR. 
 
 
13. Participação de Economistas no Comitê de Olho na Transparência. 
 
Dar continuidade ao Comitê de Olho na Transparência, criado em 2015, 
o COT tem por objetivo estimular a participação social e dar 
efetividade à Lei da Transparência e à Lei do Acesso à Informação, e 
atua por meio da análise dos portais públicos quanto ao cumprimento 
da lei, enviando ofícios solicitando providências dos órgãos. A 
iniciativa reúne representantes do Conselho Regional de 
Contabilidade do Paraná (CRCPR), Conselho Regional de Economia do 
Paraná (CoreconPR), Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e 
das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no 
Estado do Paraná (SESCAP-PR), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do 
Paraná, e conta com o apoio do Instituto Brasileiro de Planejamento 
e Tributação (IBPT). As entidades participantes alternam-se na 
presidência do comitê por período de quatro meses. 
 

 
 

Curitiba, 13 de dezembro de 2021. 
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